
Z Á P I S  

 Ze 44. zasedání Rady pro zdraví a životní prostředí 

 

Zasedání se konalo dne 19. 6. 2013 od 14.00 hodin v budově ředitelství Státního 
zdravotního ústavu. 

Přítomni dle prezenční listiny uložené u originálu zápisu.   

Zasedání zahájil místopředseda Rady pro zdraví a životní prostředí, náměstek ministra 
zdravotnictví MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., který omluvil pana ministra pro zaneprázdnění 
jinými důležitými úkoly a seznámil přítomné členy Rady se změnami programu zasedání 
Rady, který byl následně schválen. 

Na úvod seznámil přítomné s materiálem „Koncepce hygienické služby a primární prevence 
v ochraně veřejného zdraví“, která byla zpracována na základě usnesení Senátu č. 499 ze 
dne 26. Ledna 2012. Tato Koncepce se týká jednak oblasti veřejného zdraví, která je 
svěřena resortu zdravotnictví, zejména pak krajským hygienickým stanicím jako orgánům 
ochrany veřejného zdraví, Státnímu zdravotnímu ústavu jako odborné a vědecké bázi 
hygienické služby a zdravotním ústavům, které zejména zajišťují objektivní laboratorní 
vyšetřování. Bližší vymezení činností těchto institucí je uvedeno v zákonu č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Koncepce byla předložena Ministerstvem zdravotnictví Senátu Parlamentu ČR jako 
východisko pro stabilizaci a rozvoj systému ochrany a podpory veřejného zdraví, tj. 
hygienické služby v souladu s přijatými „Tezemi koncepce a strategie hygienické služby“ 
představené hlavním hygienikem ČR MUDr. Vladimírem Valentou, Ph.D. v říjnu 2012. 
Koncepce je ale zároveň základem pro strategii prevence nemocí a zlepšování 
zdravotního stavu populace ČR.  
Text Koncepce včetně příloh byl před jednáním předán všem členům Rady k dispozici a je 
rovněž umístěn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. 

Z důvodu zapojení Rady i jejího Výboru Zdraví 21 do realizace navrhované koncepce a do 
řešení problematiky zdraví a životních podmínek v rámci všech zainteresovaných resortů, byl 
členům Rady předán text návrhu změny Statutu Rady pro zdraví a životní prostředí se 
zdůvodněním navržených změn. Následně bylo dojednáno a schváleno přítomnými členy 
Rady, že v termínu do 30. 6. 2013 bude z jejich strany tento návrh změny Statutu 
prostudován a zaslány případné připomínky a konečný text tohoto materiálu bude zaslán 
členům Rady elektronicky k odsouhlasení hlasováním systémem per rollam. Po 
odsouhlasení bude návrh změny Statutu Rady pro zdraví a životní prostředí předložen ke 
schválení do vlády. 

Pan místopředseda informoval členy Rady, že je dokončována aktualizace a vyhodnocení 
plnění „Zdraví 21“ do roku 2012. Tento materiál bude následně využit jako výchozí podklad 
pro zapracování nového dokumentu WHO „Zdraví 2020“ do národní strategie pro jeho 
naplňování v ČR a předložen vládě jako příloha této nové strategie ochrany a podpory 
zdraví. V současné době je dokončen překlad dokumentu „Zdraví 2020“ do českého jazyka. 

Členům Rady byl s pozvánkou zároveň zaslán k posouzení materiál návrhu na úpravu a 
aktualizaci cílů „Protokolu o vodě a zdraví“. Česká republika je členem mezinárodní úmluvy 
„Protokol o vodě a zdraví k úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a 
mezinárodních jezer z roku 1992“ (dále jen „Protokol“), která vstoupila v platnost v srpnu 
2005 poté, co jí ratifikovalo 16 signatářských zemí včetně České republiky. Cílem Protokolu 
je na všech úrovních, v kontextu národním, přeshraničním i mezinárodním podporovat 
ochranu lidského zdraví a prospěchu z hlediska jednotlivců i společnosti. Protokol navrhuje 



řadu aktivit v mnoha oblastech hygieny i vodního hospodářství, včetně výchovy, vzdělávání, 
integrovaného systému péče o vodu atd. Ustanovení Protokolu se v našich podmínkách 
vztahují na vody povrchové, podzemní, uzavřené vody využívané ke koupání, vody ve 
smyslu odvádění, přepravy, úpravy nebo zásobování, vody splaškové a odpadní. Vzhledem 
k tomu, že část cílů byla již splněna a že u některých je na základě změněné situace 
potřebné posunout termín plnění, je nutné národní cíle aktualizovat, aby se vrcholnému 
orgánu Protokolu (zasedání stran) v roce 2013 prezentovaly aktuální a platné cíle. Návrh na 
úpravu cílů provedl mezirezortní pracovní tým složený ze zástupců rezortů ministerstva 
zdravotnictví, ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí. Upravené cíle 
nezakládají žádné nové povinnosti nebo nároky na rozpočet. Úprava spočívá ve zrušení již 
splněných cílů, ve sloučení některých stávajících (podobných) cílů a v posunutí (odložení) 
termínu plnění některých cílů. Podrobnější informace k tomuto materiálu přednesla MUDr. 
Hana Jeligová ze SZÚ. K uvedenému materiálu byla vedena členy Rady diskuze se 
závěrem, že předložený materiál je akceptovatelný s tím, že některé drobné technické 
úpravy a připomínky budou členy Rady zaslány elektronicky do týdne přímo na email 
hjelig@szu.cz. Členové Rady souhlasí s tím, aby upravený materiál byl Ministerstvem 
zdravotnictví předložen vládě k odsouhlasení navržených změn a úprav. 

O problematice používání elektronických cigaret s obsahem nikotinu přednesla svou 
prezentaci Mgr. Lenka Kostelecká z Ministerstva zdravotnictví. Informovala o stávající situaci 
s tím, že se jedná o nový fenomén ve společnosti, který zasahuje i dětskou populaci. Je 
nedostatek vědeckých důkazů týkajících se jednotlivých aspektů této problematiky (např. 
bezpečnost dlouhodobého používání, míra účinnosti při odvykání kouření, behaviorální a 
psychologické souvislosti atd.). E-cigarety nemohou být považovány v současnosti za 
bezpečné. Spotřebitelé nemají dostatek spolehlivých informací ohledně kvality těchto 
výrobků. Někteří výrobci poskytují nedostatečné a částečně nepravdivé informace o náplních 
do e-cigaret. Náplně do e-cigaret obsahují složky, které mohou krátkodobě dráždit dýchací 
cesty a mohou vést k alergickým reakcím a mohou být škodlivé při opakované inhalaci v 
delším období. Aerosol některých náplní může obsahovat škodlivé látky (formaldehyd, 
acetaldehyd, olovo, nikl…). Škodlivé účinky pro osoby v okolí nemohou být vyloučeny, neboť 
užívání elektronických cigaret vede k emisím – např. nikotinu, karcinogenních látek ve 
vnitřním ovzduší. E-cigarety jsou užívány převážně kuřáky včetně kuřáků, kteří chtějí odvykat 
a bývalými kuřáky. E-cigarety bývají používány jako alternativa pro kouření cigaret a jako 
pomůcka pro odvykání kouření - zejména proto, že jsou považovány za méně škodlivé než 
konvenční cigarety. E-cigarety – bez ohledu na obsah nikotinu – mohou snížit chuť na 
kouření a příznaky při odvykání. Díky užívání E-cigaret někteří kuřáci přestali kouřit nebo 
redukovali kouření. Efektivita E-cigaret jako pomůcky pro odvykání kouření nebyla prozatím 
prokázána. Používání E-cigaret není dostatečně řešeno ve stávající legislativě. V 
současnosti přetrvává absence jednotného přístupu i v rámci EU, pokud jde o regulaci a 
uvádění těchto výrobků na trh. Sjednocení přístupu v rámci EU aktuálně navrženo v návrhu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků a 
souvisejících výrobků (revize směrnice 2001/37/ES).  Evropská komise jej přijala a zveřejnila 
dne 19. 12. 2012, aktuálně je projednáván v Radě EU a Evropském Parlamentu. Hlavním 
gestorem je Ministerstvo zemědělství (Ministerstvo zdravotnictví spolugestor). Je potřeba 
získat více poznatků o výrobku. E-cigarety by měly být regulovány jako léčivé přípravky, bez 
ohledu na množství nikotinu. E-cigarety by neměly být dostupné dětem a mládeži. 
Nekuřácká legislativa by se měla vztahovat i na E-cigarety. 

K dané problematice navázala Ing. Alexandra Novotná, CSc. Z Ministerstva průmyslu a 

obchodu z pohledu obsahu chemických látek, směsí a škodlivin v E-cigaretách. E-cigareta je 
zařízení, které zahřátím kapalné náplně nazývané e-liquid vytváří páru podobnou kouři. Tuto 
páru pak kuřák elektronické cigarety vdechuje. Složení náplně, e-liquidu je proměnlivé, 
většinou jej tvoří propylenglykol nebo glycerol, případně jejich směs. Dále náplň obsahuje 
aromatické látky, většinou buď potravinářská aromata, nebo speciálně pro tento účel 
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vytvořená aromata tabákových příchutí. V závislosti na receptuře pak může obsahovat menší 
procento vody, alkoholu a organických kyselin. V neposlední řadě náplň obsahuje volitelné 
množství nikotinu.  Zatím podle platné chemické legislativy jsou směsi v závislosti na obsahu 
nikotinu klasifikovány jako zdraví škodlivé nebo toxické, a proto by měly být odpovídajícím 
způsobem označeny. Dále byla poskytnuta informace o současném stavu legislativy ve 
vztahu k chemickým látkám a směsím a k označování jejich nebezpečnosti a pravidla 
manipulace s těmito látkami a směsmi. 

Obě výše uvedené prezentace k E-cigaretám budou umístěny spolu se zápisem na 
webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. 

Jako poslední bod jednání přednesli zástupci jednotlivých ministerstev aktuální informace ke 
způsobu zabezpečení a řešení následků po proběhlých povodních za jejich rezort. Členy 
Rady bylo dojednáno a odsouhlaseno, že svá ústní sdělení k této problematice zašlou 
v elektronické podobě na adresu jaromir.hruby@mzcr.cz do 30. 6. 2013. Tato elektronicky 
zaslaná sdělení budou rovněž umístěna spolu se zápisem na webových stránkách 
Ministerstva zdravotnictví. 

 

 
Zapsal: MUDr. Jaromír Hrubý  

Schválil: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., náměstek minstra a hlavní hygienik ČR  
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